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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 07.06.2017 (doručena 08.06.2017 dopisem)
Advokátní kancelář žádala z pověření svých klientů – spol. GLOBAL rozvojová s.r.o. se sídlem
v Českých Budějovicích a pana A. B., bytem České Budějovice, o poskytnutí následujících
informací:
1. Které pozemky ve vlastnictví žadatele o informaci jsou propachtovány
2. Komu jsou předmětné pozemky propachtovány
3. Na základě jakého titulu jsou pozemky propachtovány
4. Jakému subjektu jsou vypláceny dotace, v jaké výši a od kdy.
Pozemky byly specifikovány na listech vlastnictví přiložených k žádosti.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpovědi byly z důvodu velkého objemu dat zaslány po dohodě s žadatelem ve třech
částech.
Odpověď č. 1 byla odeslána dne 21.07.2017
K bodům č. 1,2,3:
Fond sděluje, že požadovanou informaci nemá k dispozici, a to z důvodu, že Fond nevede
evidenci pachtovních smluv nýbrž pouze evidenci uživatelů dílů půdních bloků. Dle evidence
uživatelů dílů půdních bloků (dále jen „LPIS“) je možné pouze určit, jaký subjekt je uživatelem
dotčeného dílu půdního bloku. Tento uživatel by dle platného práva měl mít s vlastníkem
pozemku, který tvoří část dílu půdního bloku, vypořádány právní vztahy tak, aby mu svědčil
právní důvod užívání. Uživatel historicky nemusel dokládat právní důvod užívání při zápisu do
LPIS, avšak i v případě, že byl doložen právní důvod užívání (např. pachtovní smlouva) Fond
není schopen určit, komu jsou dané pozemky propachtované, jelikož tato smlouva mohla být
následně dohodou smluvních stran zrušena, případně nahrazena jinou smlouvou, o čemž již Fond
není informován.
Fond v tomto případě tedy může žadateli o poskytnutí informací pouze doporučit, aby se obrátil
na příslušné uživatele dílů půdních bloků (tuto informaci Fond poskytuje v rámci bodu č. 4), aby
doložili, na základě jakého právního důvodu hospodaří na dílech půdních bloků nacházejících se
na dotčených pozemcích.
K bodu č. 4:
Na základě telefonické dohody Vám nyní zasíláme 1. část požadovaných informací k bodu č. 4,
další informace (vztahující se k dalším LV) budou postupně zasílány ihned poté co budou
zpracovány.
Jedná se o do tabulky zpracované 1. LV č. 555, kde jsou uvedeny dotace od roku 2004, tj. za
13 let na 97 parcel nacházejících se na 10 DPB.
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V tabulce zpracované v excelu je na začátku 1. listu tabulka, kde je uvedena sumarizace za
jednotlivé roky, jaká byla na předmětné DPB poskytnuta, tj. výše všech dotací v přepočtu na
parcely a celková částka za všechny roky tučně červeně.
Na jednotlivých listech, tedy za jednotlivé roky, jsou i u některých DPB/parcel uvedena
vysvětlení, proč není určena žádná částka k dané parcele i když např. na DPB na kterém se
parcela nachází, žadatel dotaci obdržel. Pro lepší orientaci jsou údaje v tabulce barevně
rozčleněny, každý DPB má jinou barvu.
Na konci pod tabulkou jsou uvedeny celkové součty a poznámky.
V nejbližších dnech Vám bude zaslána další část požadovaných informací, tj. LV č. 356.
Odpověď č. 2 byla odeslána dne 26.07.2017
V příloze zasíláme další informace k bodu č. 4. Jedná se o tabulku vyplacených dotací k LV č.
356. V nejbližších dnech Vám bude zaslána další část požadovaných informací, tj. LV č. 3395,
3504 a 535.
Odpověď č. 3 byla odeslána dne 01.08.2017
V příloze zasíláme další informace k bodu č. 4. Jedná se o tabulku vyplacených dotací k LV č.
3395, 3504 a 535.
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